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NOTIKUMS

Latvijas Republikas dzimšanas dienā

Ar ziediem un aplausiem ķekavieši godināja 
Zaigu Kumsāri un Jāni Briedi, kuru vārdi par 
mūža ieguldījumu sava pagasta sabiedriskajā 
dzīvē un attīstībā šogad ierakstīti Ķekavas 
Goda grāmatā. Viņi svētku vakarā saņēma 
apbalvojumus un parakstījās Goda grāmatā. 

Latvijai un tās novadiem bija veltīts kultūras 
nama  māksliniecisko kolektīvu – „Zīles” un 
„Sidrabaines” dejotāju, vīru kora „Ķekava” 
un sieviešu kora „Daugaviete” un jauktā kora  
„Mozaīka” sniegums. 

17. novembrī notika svētkiem veltīts atpūtas 
vakars Katlakalna tautas namā.

GUNTAS LAPIŅAS 
teksts un foto

Ķekavas pagastam – 
Vides ministrijas balva

2007. gada 22. novembrī LR Vides ministri jas 
gada balvas „Ābols 2007” noslēgu ma pasākumā 
pagastu pašvaldību grupā Ķekavas pagasta 
padome saņēma 2. vietu par ieguldījumu vides 
infrastruktūras attīstībā. Uz gada balvu bija 
pieteikušās 55 paš valdības, kuras ir uzsākušas, 
īsteno vai ir pabeigušas vides infrastruktūras 
un dabas aizsardzības projektu realizāciju, kā 
arī šo projektu realizācijai piesaistījušas Eiropas 
Savienības fondu finansējumu vai citu finanšu  
instrumentu palīdzību, kā arī ieguldījuši savus 
līdzekļus vides infrastruktūrā.

ASTRĪDA VĪTOLA

Atzinība par ilggadēju 
ieguldījumu 

15. novembrī svinīgā pasākumā Baložu kultūras namā 
Rīgas rajona padomes atzinības rakstu saņēma Katlakalna 
tautas nama vadītāja Aija Vitmane - par ilggadēju ieguldījumu 
pagasta kultūrvides veidošanā un regbija kluba „Miesnieki” 
treneris Uldis Bautris – par ilggadēju ieguldījumu rajona 
jaunatnes sporta attīstībā. 

Apsveicam!

Vilksim košu zelta jostu
Lai sekmētu skolēnu nacionālās identitātes, valstiskās 

apziņas veidošanos, izkoptu valsts svētku svinēšanas tradīcijas 
un aktivizētu sava novada kultūras apzināšanu, IZM Valsts 
jaunatnes iniciatīvu centrs Latvijas 90. gadadienai veltītā 
cikla “Tu esi Latvija” ietvaros rīko pasākumu “Vilksim košu 
zelta jostu”, kur notiek no 2007. gada oktobra līdz 2008.gada 
novembrim un kurā piedalīties aicināti 20 Latvijas pierobežu 
rajoni.

Pasākumu cikla ietvaros 30.oktobrī  Mālpils kultūras namā 
notika Rīgas rajona bērnu un jauniešu koncerts “Vilksim košu 
zelta jostu apkārt savu Tēvu zemi”, kurā piedalījās 13 tautas 
deju kolektīvi, septiņi mūsdienu dejas kolektīvi, Mārupes 
vidusskolas audēju pulciņš un Rīgas amatniecības vidusskola.

Rīgas rajons pirmais sāka aust krāšņu jostu, kuru nākošgad 
novembrī paredzēts nodot glabāšanai muzejam.

Mūsu pagasts var lepoties, ka ķekavieši  šajā pasākumā  
piedalījās kuplā skaitā - 

Ķekavas kultūras nama deju kolektīvs “Daina” (32), Ķekavas 
vidusskolas “Ķekaviņa”(16).

DAINA MARIJA ZOZUĻA, 
kolektīva “Daina” vadītāja

Svētki sākas ar dzeju
16. novembra rīts PA „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” 

sākās ar visu iemītnieku pulcēšanos uz Latvijas Republikas 
gadskārtai veltītu pasākumu. Šoreiz centrā ciemojās 
privātskolas „Gaismas tilts 97” 7. un 8. klases audzēkņi ar 
dzejas kompozīcijām „Es nāku no bērnības” un „Es esmu 
par...”. Uz šo tikšanos bija sanākuši visi centra iemītnieki, 
izņemot tikai divus, kas torīt nejutās labi. Jauniešu dzejas 
lasījumu klausītāji uzņēma ar prieku un aplausiem.

Kā pastāstīja sociālā darbiniece Anita Stepīte, aprūpes 
centrā ļoti gaida katru ciemiņu. Līdz šim lielāko prieku 
sagādājuši PII „Ieviņa” bērnu dāvinātie Lieldienu svētki un 
mūzikas skolas sveicieni Ziemassvētkos. Laipni gaidīti arī 
citi!

 GUNTA LAPIŅA

Latvijas valsts proklamēšanas gadadienas 
priekšvakarā  16. novembrī  pagasta iedzīvotāji 
kuplā skaitā pulcējās Ķekavas kultūras namā  
uz svētkiem veltīto pasākumu “Pār deviņi 
novadiņi”. Pasākuma dalībniekus uzrunāja  
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja 
Dzintra Maļinovska, aicinot iedzīvotājus veltīts 
visus spēkus, gudrību un sirdsdegsmi savas 
valsts veidošanai.

Uzmanību! Ziemassvētkos gaidiet “Mūsu Ķekavas” 
speciālizlaidumu ar kalendāru!

Pagasta padomes priekšsēdētāja Dzintra Maļinovska un izpilddirektors Ilmārs Indrikovs, darba biedri un draugi 
sirsnīgi sveic Zaigu Kumsāri un Jāni Briedi.

Vakara vadītāji Kristīne Peina un Kristaps Zaļkalns. Uzstājas koris “Daugaviete”.

Plašā pašdarbnieku saime pasākuma noslēgumā.

Vides ministrs Raimonds Vējonis pasniedz apbalvojumu 
pagasta padomes priekšsēdētājai Dzintrai Maļinovskai.

SILVIJAS ZĪTARES foto



Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr. 320 (17.05.2006.) uzsākts autoceļa E67 posma A4 
(Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecības ietekmes uz vidi novērtējums (IVN).

Projekts paredz izveidot AI kategorijas ātrsatiksmes ceļu, izbūvējot:
 Tiltu pāri Daugavai ar pieslēgumu Daugavas labajā krastā autoceļam A4 ceļu mezgla krustojumā ar A6 

un Daugavas kreisajā krastā autoceļam P85 (orientējoši ceļa 7 km). Izbūvējamā tilta garums kopā ar 
pievadiem esošajiem autoceļiem ir apmēram 2,4 km.

 Trīs jaunus divbrauktuvju autoceļa posmus maršrutā A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) ar kopējo garumu 
apmēram 42 km:
 no autoceļa P85 (orientējoši ceļa 7 km – pieslēgums jaunajam tiltam) līdz autoceļam A7 (orientējoši 

ceļa 23 km), posma garums apmēram 14 km;
 apmēram 6 km garu Iecavas apvedceļu no autoceļa A7 34 km līdz 40 km;
 apmēram 22 km garu Bauskas apvedceļu posmā no autoceļa A7 40 km līdz 70 km.

 Rekonstruēt esošā autoceļa A7 posmu no 23 km līdz 34 km no divu joslu ceļa, izveidojot ceļu ar četrām 
braukšanas joslām; posma garums apmēram 11 km.
Ar trases plānu (M 1:50 000) var iepazīties Ķekavas pagasta padomē (Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Rīgas 

raj., 67935803)  līdz 28. decembrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides 
pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.7321173, www.vidm.gov.lv/ivnvb/).

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks š.g. 10. decembrī Ķekavas 
pagasta kultūras namā (Gaismas iela 17, Ķekava, Rīgas raj.) plkst. 14.00.

VAS “Latvijas Valsts Ceļi”, kontakttālrunis 29277744

Nodevas objekts

Nodevas likme ( latos )

Nr.
p.k.

Pilna 
likme

Pie būves projektēšanas 
uzdevuma saņemšanas 

būvvaldē

Saņemot 
būvatļauju

1. 

Mazstāvu vienģimenes un dvīņu 
dzīvojamo ēku, dārza māju 
jaunbūve :
- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,10

15,00
0,04
6,00

0,06
9,00

2. 

Mazstāvu vienģimenes un 
dvīņu dzīvojamo ēku, dārza 
māju rekonstrukcija, renovācija, 
restaurācija :
- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,05

10,00
0,02
4,00

0,03
6,00

3.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku jaunbūve :
- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,05

50,00
0,02

20,00
0,03

30,00

4.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku jumta 
un koplietošanas telpu  
rekonstrukcija, renovācija :
- par katru darba apjoma 1m2

- bet ne mazāk par
0,05

20,00
0,02
8,00

0,03
12,00

5. 

Saimniecības ēku, garāžu 
u.c. palīgceltņu jaunbūve, 
rekonstrukcija, renovācija :
- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,05

15,00
0,02
6,00

0,03
9,00

6.

Ēku fasāžu remonts ar vai bez 
fasāžu krāsošanas, logu un durvju 
bloku nomaiņa :
- par katru darba apjoma 1m2

- bet ne mazāk par
0,08

20,00
0,03
8,00

0,05
12,00

7.
Dzīvokļu un ēku telpu 
pārplānošana, ja netiek skartas 
nesošās konstrukcijas, 

10,00 4,00 6,00

8.

Dzīvokļu un ēku telpu 
pārplānošana, bez funkciju 
maiņas, ja tiek skartas nesošās 
konstrukcijas, 

20,00 8,00 12,00

9.
Dzīvokļu un ēku telpu 
pārplānošana ar funkciju maiņu, ja 
tiek skartas nesošās konstrukcijas

50,00 20,00 30,00

10.

Darījumu un sabiedrisko iestāžu 
objektu jaunbūve :
- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,15

50,00
0,06

20,00
0,09

30,00

11.

Darījumu un sabiedrisko iestāžu 
objektu rekonstrukcija, renovācija :
- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,10

30,00
0,04

12,00
0,06

18,00

12.

Ražošanas un komunālo objektu 
jaunbūve :
- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,20

80,00
0,08

32,00
0,12

48,00

13.

Ražošanas un komunālo objektu 
rekonstrukcija, renovācija :
- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,15

50,00
0,06

20,00
0,09

30,00

14.

Inženierkomunikāciju, ceļu, ielu 
izbūve, rekonstrukcija :
-  par katru būvobjekta apjoma 

tekošo 1m
- bet ne mazāk par

0,15
50,00

0,06
20,00

0,09
30,00

15.
Teritorijas labiekārtošana :
- par katru darba apjoma 1m2

- bet ne mazāk par
0,03

20,00
0,01
8,00

0,02
12,00

16.

Žogu izbūve, rekonstrukcija :
-  par katru būvobjekta apjoma 

tekošo 1m
- bet ne mazāk par

0,10
15,00

0,04
6,00

0,06
9,00

17.
Stacionāru reklāmas vai 
izkārtnes konstrukciju un būvju 
izgatavošana

15,00 15,00 Nodevu 
neiekasē
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INFORMĀCIJA

Ko lēma pagasta padome
Par Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma (2003.-2015.) 2007. gada grozījumu apstiprināšanu 

un saistošo noteikumu „Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma (2003.-2015.) 2007. gada 
grozījumu grafi skā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

27. novembra padomes sēdē Ķekavas pagasta padome nolēma:
1. Apstiprināt Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma (2003.-2015.) 2007. gada grozījumus.
2. Izdot saistošos noteikumus „Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma (2003.-2015.) 2007. gada grozījumu 

grafi skā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem 28.11.2003. Nr. 5.22.3. Ķekavas pagasta saistošos noteikumus „Ķekavas 

pagasta Ģenerālplāns”.
Teritorijas plānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pašvaldības saistošo 

noteikumu izdošanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Par bērnu vakcināciju pret rotavīrusu infekciju
Ķekavas pagasta padome nolēmusi piedalīties projektā par bērnu vakcināciju pret Rotavīrusu infekciju 

un apmaksāt vakcināciju pret rotavīrusu infekciju 2008. gadā dzimušiem bērniem no 3 mēnešu vecuma, kuru 
dzīvesvieta deklarēta Ķekavas pagastā. 

Par ūdensvada projektēšanu un izbūvi
Ķekavas pagasta padome nolēmusi 
1. Uzsākt jauna ūdensvada projektēšanu no Odukalna atdzelžošanas stacijas līdz Nākotnes ielai ar 

pieslēgumu pie jaunās sākumskolas. Projektēšanas izmaksas 20 000 Ls segt no pašvaldības līdzekļiem.
2. Izbūvēt ūdensvada savienojošos vadus Odukalnā posmā Saules iela – Ziedu iela (80 m) par kopējo 

summu 8629,01 Ls un posmā Odukalna iela – Niedru iela (120 m) par kopējo summu 21908,77 Ls.  Būvniecības 
izmaksas segt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

Par darbinieku sociālajām garantijām
Tika nolemts apmaksāt veselības apdrošināšanu minimālās algas apmērā Ķekavas pagasta izglītības un 

kultūras iestāžu – Ķekavas vidusskolas, mūzikas skolas, Ķekavas mākslas skolas, Pļavniekkalna sākumskolas, PII 
„Zvaigznīte” un PII „Ieviņa”, Ķekavas kultūras nama, Katlakalna tautas nama, bibliotēku un novadpētniecības 
muzeja,  sporta iniciatīvu centra darbiniekiem

Par konkursa – nominācijas nolikumu
Apstiprināts Ķekavas pagasta izglītības iestāžu pedagogu konkursa-nominācijas „Labākais skolotājs 

2007./2008. mācību gadā” nolikums. Tā tekstu publicēsim  nākamajā izdevuma numurā.
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2007. gada 26. oktobrī Ķekavas pagasta padomes sēdē Nr. 22 pieņemts lēmums (4.14.§) par Ķekavas 
pagasta nekustamā īpašuma „Priedes” detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu.

Kas tur, zem ūdens?
A/S LATVENERGO Rīgas HES, atbalstot Ķekavas 

pagasta padomes aktivitātes projektā „Daugavas – 
Misas kanāla rekonstrukcija”, 2007. gada 8. novembrī 
veica hidrobūvju zemūdens izpētes darbus. Darbu 
gaitā tika nolemts izcelt esošo aizvaru, lai speciālisti 
varētu novērtēt tā tehnisko stāvokli un pēc tā 
parauga būtu iespējams izgatavot otru, trūkstošo 
aizvaru. 

Neskatoties  uz auksto laiku, Latvenergo 
ūdenslīdējs veica pagastam svarīgo hidrobūvju 
izpētes darbu, un pēc izdarītajiem secinājumiem  
iespējams konkrētāk plānot turpmāko darbu gaitu.

Pateicamies A/S LATVENERGO Rīgas HES 
vadītājai Irinai Romanovai par atbalstu.

ASTRĪDA VĪTOLA, 
Ķekavas pagasta padomes 

vides un attīstības daļas vadītāja

2.  Būvatļaujas pagarināšana :
2.1. fi ziskām personām – Ls 5,00
2.2. juridiskām personām – Ls 10,00

3. Būvatļaujas pārreģistrēšana : 
3.1. fi ziskām personām – Ls 15,00
3.2. juridiskām personām – Ls 25,00

4.  Nodevas maksātāji ir fi ziskas un juridiskas personas, kuras saskaņojot būvniecību, 
likumdošanā noteiktajā kārtībā saņem no Ķekavas pagasta būvvaldes pozitīvu 
atzinumu projektēšanai vai būvatļauju.

5.  Nodevas likmē ietvertas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā 
(būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un 
izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas darbības ).

6.  Nodevas likme nav nosakāma, pamatojoties uz nodevas maksātāja būvniecības 
izmaksām.

7.  40% no nodevas likmes maksājami pie būves projektēšanas uzdevuma 
saņemšanas no būvvaldes, bet atlikušie 60% saņemot būvatļauju. Ja būvniecības 
saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā nodevas 
daļa netiek atmaksāta.

8.  Nodevas maksāšanas atvieglojumi vai atbrīvošana no nomaksas nav 
piemērojami.

9. Nodeva iemaksājama Padomes kasē.
10. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā.

Saistošie noteikumi Nr. 11/2007 
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

Apstiprināti ar Ķekavas pagasta padomes 2007. gada 23. novembra 
sēdes lēmumu (protokols Nr. 26, 3.2.§ )

1. Būvatļaujas saņemšana

Cirsmu ciršanas tiesību izsole
Ķekavas pagasta pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli šādu cirsmu ciršanas 

tiesības Rīgas rajona Ķekavas pagastā: kailcirte „Lagūna” (881 m3) un kopšanas cirtes (retināšana): „Mežs 
Nr.11” (143 m3), „Mežs Nr. 12” (93 m3), „Mežs Nr. 17” (215 m3), „Mežs Nr. 18” (77 m3).

Ciršanas tiesības tiek izsolītas uz katru cirsmu atsevišķi.
Tiek rīkotas divas izsoles Ķekavas kultūras nama mazajā zālē. Pirmā izsole notiks 2008. gada 6. februārī 

plkst. 11 uz kailcirti „Lagūna” un kopšanas cirti „Mežs Nr. 11”. Otrā izsole notiks 2008. gada 13. februārī 
plkst. 11 uz kopšanas cirtēm „Mežs Nr. 12”, „Mežs Nr. 17” un „Mežs Nr. 18”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Ķekavas pagasta padomes telpās 14. kabinetā. 
Reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta vienu 
stundu pirms izsoles atklāšanas. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas pagasta padomē, Ķekavā, Gaismas ielā 19 – k.9, 
14. kabinetā. Izsoles objekta apskatei dabā iepriekš pieteikties mežkopim pa tālr. 27030404.

PAZIŅOJUMI
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Pamatojoties uz Ķekavas 
pagasta padomes 23.11.2007. 
lēmumu, nodota publiskai 
apspr ieš anai  būv nie cī bas 
iero  sinā tāja Airas Štokmanes 
pilnvarotās personas  Reiņa 
Leščinska aut osalona būvnie-
cības iecere Ķekavas pagastā, 
nekustamā īpašumā „Laimes 
varavīksne” (kadastra numurs 
8070 008 1187).

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta 
padomes 23.11.2007. lēmumu, nodota 
publiskai apspriešanai būvniecības 
ierosinātāja Maksima Zaprivodas maz-
stāvu daudzdzīvokļu mājas būvniecības 
iecere Ķekavas pagastā, nekustamā 
īpašumā Rāmavas ielā 7 (kadastra numurs 
8070 004 0160).

Aicinām Ķekavas pagasta iedzīvotājus, kā arī personas, 
kurām Ķekavas pagasta pašvaldības administratīvajā teritorijā 
pieder nekustamais īpašums, izteikt savu viedokli un līdz 
2008. gada 7. janvārim rakstiski iesniegt vai nosūtīt savas 
atsauksmes Ķekavas pagasta būvvaldei (Gaismas iela 19, K - 9, 
Ķekava, Rīgas rajons, LV - 2123).

Ar apskates materiāliem un informāciju par būvniecības 
iecerēm var iepazīties Ķekavas pagasta būvvaldē, pirmdienās 
no 8.00 - 18.00 un ceturtdienās no 9.00 - 19.00, pārtraukums 
no 13.00 – 14.00.

Atsauksmes, kas iesniegtas pēc 7. janvāra, netiks ņemtas 
vērā.

“Laimes varavīksne” 

LMT bāzes stacija nekustamā īpašumā “Bražas-1”

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 23.11.2007. lēmumu, nodota 
publiskai apspriešanai būvniecības ierosinātāja SIA „LMT” pilnvarotās personas 
SIA „Latvijas energoceltnieks” LMT bāzes stacijas (torņa h-72) būvniecības 
iecere Ķekavas pagastā, nekustamā īpašumā „Bražas-1” (kadastra numurs 
8070 012 0058 ).

Mazstāvu daudz-
dzīvokļu mājas 
būvniecības iecere 
Rāmavas ielā 7
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“Ja uz tevi skatās un cer, tad jādara”
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Trausla, smalka, gaišmataina sieviete ar gaišām un vērīgām 
acīm. Vieni no viņas pirmajiem vārdiem: „Ir tik daudz labu 
cilvēku, kuri pelnījuši atzinību.”

Zaiga Kumsāre – „Labās zvaigznes” nosaukuma īpašniece, 
kļūst arī par Ķekavas pagasta Goda cilvēku.

Akciju „Labā zvaigzne” visai droši, manuprāt, var piedēvēt 
Latvija lepnumam. Raksta pateicībā cilvēki. Cilvēki, kuriem 
palīdzēts izdzīvot un sajust, ka viņi ir vajadzīgi un svarīgi, 
kad šķiet – nav vērts vairs cīnīties, kad nav ne spēka, ne 
iespēju vienam pastāvēt. Tad nelīdz tikai pāris paciemošanās 
vai vienreizējs pabalsts. Tad jāiegulda darbs, kas prasa gan 
materiālus, gan morālus resursus. Par to tad arī cilvēks 
pateicībā raksta, un Zaigas kundzes atmiņā šis ir viens no 
visgaišākajiem brīžiem:” Melngalvju namā notika skaists 
koncerts, kurā runāja prezidente, baznīcā - dievkalpojums, 
kurā tikām pieminēti, laukā, sveču izgaismotas, mirdzēja 
zvaigznītes...” 

„Ģimenē bijām pieci bērni, es – vecākā. Zināju - ja 
gribu kaut ko sasniegt, jāmācās.” Zaigas kundze studējusi 
zootehniku. „Manī ir liela cilvēku mīlestība. Absolvējot 
Cēsu vidusskolu, vēlējos studēt medicīnu, bet nobijos no 
konkursa.”  

Varam tik minēt un domāt, kā būtu, ... jo notiek jau tomēr 
tā, kā tam droši vien ir jānotiek. Sauksim to par likteni, par 
likumsakarīgu nejaušību vai nolemtību.

 Pirmie darba gadi kopā ar vīru padomju saimniecībā 
„Vircava”, bet, kad Ķekavā sāk strādāt kursabiedrs Ojārs Bluķis, 
ģimene (meitiņai Ingai jau pienācis skolas vecums) pārceļas 
uz Ķekavu. „Mana mamma ir ķekaviete, tēvs – raunēnietis. 
Vienmēr esmu lepojusies, ka esmu raunēniete.” Acīmredzot 
Ķekava gaidīja. Gaidīja savu cilvēku. Varēja sākties „mūža 
ieguldījums tautsaimniecības attīstībā”.

Pirmie soļi – viņas pārziņā 20 kūtis pa visu Ķekavu, 
bet ceļi – tālu tālie un līmenis – ne šāds, ne tāds. Kad 
priekšsēdētājs O.Bluķis lemj izveidot cūkkopību kā atsevišķu 
nozari, nevienam nav tādas pieredzes kā Zaigai Kumsārei. 
1969./70. gadā sākas „Krūkļu” celtniecība:” Visu 10 novietņu 
(6 – „Krūkļos”, 4 – „Mārtiņliepās”) celšanā biju klāt. Tā kā 
projekti ne vienmēr bija tādi, lai būtu vieglāk strādāt, kopā 
ar būves uzraudzi, arī sievieti, tos pārplānojām. Tracis sanāca 
liels. Atbrauca Bluķis, kliedza, sauca par trakām, lika pārtaisīt 
kā projektos.” Mazliet padomājusi, nopietni piebilst:

„Man bija ļoti liels spēks. Valdes sēdes, sanāksmes – visur 
vajadzēja paspēt. Tā pati celtniecība – 10 gadi! Vēl ģimene, 
lauku darbi... Tagad es to nevarētu izdarīt.”

Un tā – gandrīz 40 gadus. „Par savu darbu saņēmām 
neskaitāmas godalgas, kuru vidū bija pat vairākas automašīnas. 

Esmu priecīga, ka arī tagad, neskatoties uz visām grūtībām, 
darbs turpinās un ka mūsu stādītie koki vēl šodien šalc.”

Klausos un domāju, ka to nevarētu arī kurš katrs jaunais. 
Vadīt nozari taču nozīmē strādāt arī ar cilvēkiem. „Man cilvēku 
nekad netrūka. Vasarās skolēni uz „Krūkļiem” prasījās – ne 
atkauties. Studenti praksēs nāca.” Milzu spēks un enerģija – 
būt kopā ar savējiem darbā, sadzīvē, ekskursijās. Allaž būt 
vidū. Kā asij. „ Ar laivām braucām, zvejojām, teltīs nakšņojām, 
kāpostus vārījām un kotletes cepām, reiz pat orķestri uz 
„Krūkļiem” uzlūdzām un pa asfaltu dejojām. Vienreiz mēnesī 
uz Lietuvu braucām. Bulgārijā bijām.” Vai dažkārt nemaz laika 
nebija žēl? Enerģisks un noliedzošs galvas mājiens:” Man 
patika. Ja uz tevi cer, tad jādara.”

„Kad nodibināja sieviešu vokālo ansambli „Ķekava”, vakari 
pēc darba bija tik skaisti! Tas bija kaut kas vienreizējs. Vadītāja 
Ārija Grigule mūs dresēja ļoti un teica, lai mēs atceramies – ja 
nebūtu ansambļa, mēs būtu tantiņas ar lakatiņiem, kas klačotos 
pie veikala.” Ļoti labi skanējis Doles Tautas namā:” Kauns, ka 
jau daudzus gadus tas stāv pamests.” Reiz dziedāšanas laikā 
piepeši kaut kas skan nu gluži jocīgi, stipri atšķiroties no tā, 
kā vajadzētu – Bīlandes Rutas suņuks savā suņa aizgrābtībā 
vilcis līdzi. Tas mūs abas sasmīdina tāpat kā epizode kolhoza 
saviesīgajā vakarā, kad pēc „Ave Marias” priekšsēdētājs ar 
asarām acīs sauc dziedātājas atkārtot:” Ave sol! Ave sol!”

Vaicāju, vai ģimenes ikdienu tik spraigs dzīves ritms nav 
netraucējis. Valdzinoši sievišķīgi un mazliet šķelmīgi skan 
atbilde:” Netraucēja. Nē, varbūt traucēja gan. Bet vīram tad 
būtu vienmuļāka dzīve. Man jau vēl šodien no ģimenes tiek 
aizrādīts – sēdi mierīgi. Bet, ja muļļājas, man vajag iejaukties. 
Un neteikšu, ka arī neizgāžos. Gadās. Tā vadīšana te pēdas 
atstājusi.” Silti un sirsnīgi Zaigas kundze runā par savu 
ģimeni – par vīra sapratni, par abām meitām, kas allaž blakus, 
par labiem znotiem, par abiem mazdēliem, kuri „grib darīt un 
izdarīt labi”. Kļūšana par Ķekavas pagasta Goda cilvēku gan 
ir bijis pārsteigums:” Ansis mani piemānīja – atnāca un teica, 
ka universitātē jāraksta darbs par kādu no ģimenes locekļiem, 
izprašņāja...”

Viss jau būtu ļoti labi...vēl tik viens sapnis palicis...
„Man vecāmāte mācīja – iedod, ja vari, ja tev ir vairāk,” saka 

viņa, un - to jutis „Cīrulītis”, V. Strazdiņas kundze, gatavojot 
Merķelim veltīto bērnu domrakstu izdevumu, privātskola 
„Gaismas tilts 97”, iegūstot veselu bibliotēku, tas palīdzējis 
kādai mākslas vingrotājai, kad pietrūka tās pēdējās summas, 
lai piedalītos sacensībās, un vēl un vēl...

Viņai ir savs konkrēts viedoklis par daudzām lietām, 
arī pagasta dzīvi:” Ir jādod iespēja jauniem, uzņēmīgiem 
cilvēkiem, bet vecajiem jāpaiet malā un jāpalīdz.”

Trausla, smalka sieviete ar gaišām atmiņām un gaišu dzīves 
un cilvēku vērtējumu. Tāpēc, ka sirds un prāta svaru kausos 
vienādi bagātīgi iesvērta  labestība. Tāpēc, ka dzīves ritms 
bijis tik trauksmīgs un piepildīts, un aizņemts, un darbīgs, 
ka nav bijis laika ne sevis, ne citu plucināšanai, bet otrādi – 
gan sevis, gan citu kopšanai. Tāpēc, ka enerģija – visa, bez 
atlikuma – atdota cilvēkiem, ģimenei, dziesmai un darbam, 
nenokausē, bet otrādi – uzlādē. Tāpēc, ka viss nāk atpakaļ – 
cilvēks sevi atdod, bet tas atdotais nepazūd. Tas atgriežas 
pie devēja. Ja skanēja smiekli – tad tādā gaišā šaltī. Ja balsī 
ietrīsējās skumjas – tad pavisam gaišas, ja lepnums – tad par 
„mēs” nopelniem. 

SILVIJA ZĪTARE

“Briedis bez ragiem”
Skolā ienācu starpbrīdī un paliku uz 39 gadiem

Jānis Briedis – Ķekavas vidusskolas fi zkultūras skolotājs 39 
gadus, un šogad, 2007. gadā, izvirzīts Ķekavas pagasta Goda 
cilvēka nominācijai.

Stalts, jauneklīgs un džentlmenisks. Ar smieklu dzirkste-
lītēm acīs. Ar nopietnību būtiskās lietās. Ar gaišu atskatu 
pagātnē. Ar lepnumu par to, kas izdarīts un kautrīgu pieticību:” 
Domāju, ka par mani ir arī labāki cilvēki.” Taču izjūtas šobrīd 
gan esot neparastas.

Ātra un noteikta ir atbilde par savu kredo skolotāja darbā:” 
Dzīvošana jaunatnes vidū, ikdiena kā dzīve, kas prasa atdevi.” 
Tā arī ir jauneklīguma atslēga:” Nejūtos novecojis līdz šai baltai 
dienai, nē, nē, arī bērna vecumā neesmu (smej), bet možs gan 
jūtos.”

Savu Ķekavu mēs pazīstam, bet kā tā tapusi tieši tāda un 
ne citāda? Vai zinām, kas stāvējis pie kādas idejas šūpuļa 
un vēl pie tam realizējis šo ideju dzīvē? Nu šis īstenojums 
kalpo mums jau gadu gadiem, bet tas, kas šodien šķiet pats 
par sevi saprotams un pierasts, ir kādreiz kāda izdomāts 
un veikts. Sava artava te pieder arī Jānim Briedim. Kad 
jautāju par, viņaprāt, svarīgāko savā darba dzīvē un gaidu 
teoretizējmus par pedagoģiju, visai negaidīti atskan:” 
Sporta laukums pie sākumskolas. Tā bija mana ideja (Jānis 
ļoti nopietni manī palūkojas). Jo nebija, kur darboties. 
Sarunāju cilvēkus – tie palīdzēja. Teivāns, putnu fabrikas 
inženieris Jātnieks – viņi nāca ar savu tehniku, un tikām 
galā diezgan ātri. Viena mala laukumam ir slīpa, vai ne, tur 
ir tāda nogāze - ierakāmies 3.80 metrus, zemi kliedējām 
uz upītes pusi un uz sāniem no laukuma. Vēlāk tenisītu, ko 
palīdzēja iegādāties kolhoza priekšsēdētājs Bluķis, kopā ar 
bērniem izlīdzinājām. To vajadzēja, un to darījām.” Mans 
sarunas biedrs brīdi aizdomājas un droši vien redz tos milzu 
buldozerus. To sākumu. Izrādās, ir vēl kas. „Bet par sporta zāli 
Ķekavas skolā – zaudēju derībās Teivānam.” Ir bijis, protams, 
projekts. Viss kārtīgi saplānots. Notiek tā apspriešana. Sporta 
zāles lielums paredzēts 14 reiz 28 metri. Taču tās zāles, kurā 
šodien notiek stundas un ne tikai, lielums ir 18 reiz 36 metri. 
„Toreiz teicu – ciemats augs, vajag lielāku. Neviens neticēja, 
ka var ko mainīt. Un tad saderēja gan ciema priekšnieks, gan 
skolas direktors Briģis. Zaudējām. Valsts Plānā projekts tika 
koriģēts. Atklāšanas ballē Teivāns saņēma desmit  kastes 
šampanieša un divus konjakus.” Secinām, ka tas bijis krietns 
darbs. Jo nekas jauns jau to vietā nav radies. Kalpo vēl šodien. 
Godam.

Strādāt Ķekavā Jānis Briedis sāka 1961. gada 1. septembrī. 
„ Toreiz teica – haltūra. Pirms tam strādāju LPSR MP Fiziskās 
kultūras un Sporta komitejā. Rīgas rajona Sporta komitejas 
priekšsēdētājs piedāvāja, vai negribu haltūru. Ķekavā neesot 
fi zkultūras skolotāja. Prasu – kur tā Ķekava ir? Tur, kur Daugava 
pienākot vistuvāk ceļam. Atbraucu. Direktorei Lācei saku:” 
Es esmu Briedis bez ragiem.” Tā iepazināmies. Skolā ienācu 
starpbrīdī un paliku uz 39 gadiem. Nepilnus astoņus gadus 
braukāju no Rīgas, tad iedeva dzīvokli.” Padomājis atkal 
pasmaida:” Un izēdu no darba Jāni Cauni, kurš kļuva man 
par labāko draugu, bet toreiz mācīja fi zkultūru. Viņš aizgāja 
par ciema padomes priekšsēdētāju.” Jānis palūkojas manī 
tā uzmanīgi, un saprotu, ka viņš vēlas sacīt ko svarīgu. Par 
draudzību:” Nekad 45 gadu laikā neesam strīdos nonākuši. 
Vēl vakar ciemos bija (smej).” Man šķiet, ka arī es pazīstu Jāni 
Briedi pietiekami ilgi, taču atklāju pavisam jaunas nianses 
gan viņa dzīvē, gan raksturā. Piemēram, par stāšanos partijā 
(toreizējā Kompartijā). Viņam teikuši – stājies, galvotāji būs 
(nemaz tik vienkārši tai partijā tikt nevarēja). Jānis atteicis, ka 
padomāšot, un tā „domāju vēl līdz šim”. Jo zinājis, ka nestāsies. 
Karjeru gan, protams, tas nav veicinājis ja ne otrādi, taču 
„tāda bija mana pārliecība” Un to Jānis saka ļoti, ļoti nopietni. 
Tikpat nopietni viņš man pārjautā, vai es tiešām domājot, ka 
žurnālista Dombura raidījumus varot saukt par šoviem. Saku, 
ka neveiksmīgi izteicos. Vienojamies, ka šie raidījumi šodien 
ir vērtība.

Sarunas laikā pie mums, gribētu teikt, liktenīgi ienāk 
Anda – šodien Knospiņa, bijusī Jāņa skolniece Sniedze (tāpat 
kā Dace Cīrule, bij. Rudzone). Skolotājs Briedis nebūtu pateicis, 
ka pirmo valsts mēroga kausu basketbolā uz Ķekavu atved 
Jāņa Brieža trenētā meiteņu komanda. Toties par savu dēlu 
Mārtiņu saka – „tas Eglīša nopelns”. Ka beidzis VEF basketbola 
sporta skolu reizē ar Ķekavas vidusskolu, ka šodien ir valsts 
kategorijas tiesnesis basketbolā ar pieredzi gan pie mums, gan 
arī ārzemēs. „Es savu dēlu neņēmu mācīt stundās. Lai būtu 
pēc iespējas objektīvs. Šodien man ir blakus labs atbalsts - 
stiprs mana dēla plecs.”

Skolā atgriezties vairs negribētu – citi laiki. Citi tikumi. 
Sporta sacensībās savu palīdzību kolēģiem neliedz. Ikdiena 
nav nedz vienmuļa, nedz pelēka – Jānis ir azartisks makšķer-
nieks visos gadalaikos, tāpat sēņotājs, jo „ ūdeņi un mežs gan 
mierina, gan uzlādē. Vai Tev ir zināms kas skaistāks un varenāks 
par dabu?” Jāpiekrīt. Valsts saviem darbu padarījušajiem 
skolotājiem „eksistēt atļauj, nomirt gluži neļauj.” Tad cilvēki 
apkārt un draugi, un daba rada to harmoniju, kāda vispirms 
būtu jānodrošina valstij. 

Skolotājiem Jānis vēl izturību darbā ar skolniekiem un cīņās 
ar valsti; vērtējot valstī pašlaik notiekošās tendences un redzot 
pozitīvu pagasta attīstību – vēlmi un prasmi iedziļināties savu 
cilvēku problēmās.

Pašā mūsu sarunas nobeigumā Jānis it kā šķelmīgi saka 
vēl ko: „Man ir sieva ar 40 gadu stāžu. Abi strādājam, un, kad 
atnākam mājās, nekāda strīdēšanās neiznāk. Aprunāties – 
iznāk.” Tad pavisam, pavisam nopietni turpina: ”Visvairāk man 
palīdzējusi viņa – mana Maija. Mēs nenovecojam reizē.”

Dzīvē pamatota, bieži izskanējusi atziņa – pat viens krietns 
veikums ir tik vērts, lai tā veicējs būtu pelnījis atzinību vai 
piemiņu uz laiku laikiem. Jānim Briedim – Ķekavas pagasta 
Goda cilvēkam – tāds nav viens vien.

SILVIJA ZĪTARE

PATEICĪBA
Mīļš paldies maniem ilggadējiem kolēģiem – Ķekavas 

vidusskolas kolektīvam, Ķekavas pagasta padomei, draugiem 
un domubiedriem par mana mūža novērtējumu – augsto 
atzinību, sirsnīgajiem sveicieniem un vēlējumiem man tik 
svarīgajā dzīves brīdī!

JĀNIS BRIEDIS

Man pretī sēž it kā ļoti mierīga sieviete. Taču viss, par ko 
viņa stāsta un atceras, saistīts ar nepārtrauktu dinamiku. Vēl 
kāds, manuprāt, īpašs uzplaiksnījums:” Sēžam lidostā, dzeram 
kafi ju un skatāmies, kā lidmašīnas ceļas augšā.” Šajā mirklī 
man prātā nāk O.Vācietis. Viņš tā bieži mēdzis darīt. Toreiz 
Zaigas kundze bija savus ļaudis, ne reizi nebijušos lidostā, uz 
turieni aizvedusi... Tad smeldzīgi nosaka:” Visvairāk šodien  
žēl lopkopēju veselības. Pensijas mazas, bet smagais darbs 
iedragājis veselību.” Vai man mierinot teikt, ka nav diemžēl 
viena cilvēka spēkos darīt labu tur, kur pienākums to veikt ir 
pavisam citiem?

Mazdēls Ansis, izvirzot Zaigas kundzi ierakstam Goda 
grāmatā, minējis aktīvu sabiedrisko darbību. Zaigas kundze 
atplaukst:

“Man bija 
ļoti liels

spēks”

“Bet par 
sporta zāli 

Ķekavas 
skolā 

zaudēju 
derības 

Teivānam”
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NOSLĒGTS PARTNERĪBAS LĪGUMS 
STARP ĶEKAVAS PAGASTU (LATVIJA) UN 

GOSTINAS PILSĒTU (POLIJA) 

Ķekavas pagasta sadraudzība ar Polijas pilsētu Gostinu tika aizsākta 2006. gadā, kad abu pašvaldību pārstāvji 
noslēdza vienošanos par draudzīgu sakaru nostiprināšanu. Šogad Ķekavas pagasta delegācija programmas 
„Europe for Citizens 2007-2013” ietvaros no 13. līdz 16. novembrim viesojās   Gostinā. Šis pieredzes apmaiņas 
brauciens tika fi nansēts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

Delegāciju pārstāvēja Ķekavas pagasta padomes priekš sēdētāja  vietnieks I. Malinauskas, projektu vadītājs 
M. Ozoliņš, sociālā dienesta vadītāja Ņ. Timermane, municipālās policijas priekšnieks L. Markelovs, policiste I. 
Liljē-Resne, sabiedrisko attiecību speciāliste A. Eizenberga,  kā arī Ķekavas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. 
Šīs vizītes laikā starp abām pašvaldībām tika parakstīts partnerības līgums, kura galvenais uzdevums ir veicināt 
iedzīvotāju savstarpējo iepazīšanos un vispusīgi attīstīt sadarbību tādās jomās kā kultūra, izglītība, sports, 
drošība, vietējo uzņēmēju un nevalstisko organizāciju aktivitātes. Līgums paredz, ka pašvaldības organizēs 
sadarbību Eiropas līdzfi nansējuma fondu līdzekļu saņemšanā un projektu realizācijā.

Ķekavas pagasta delegācijas pārstāvji tikās ar Gostinas    birģermeistaru Jerži Vožņakovski, viņa vietniekiem 
Lukažu Burkievicu un Lešeku Dvoržaku, kā arī ar citiem pašvaldības darbiniekiem, nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem, uzņēmē jiem un iedzīvotājiem, kuri ir sociāli aktīvi un atvērti turpmākajai sadarbībai. Lielu interesi 
par sadarbības iespējām ar Ķekavas vidusskolas kolektīvu izrādīja Gostinas pilsētas liceja direktore Barbara 
Cvojdzinska.

Īpaši veiksmīga izvērtās tikšanās ar Gostinas Sociālās pārvaldes direktori Teresu Klonovsku un pārvaldes 
darbiniekiem. Kā atzīmē sociālā dienesta vadītāja Ņina Timermane, mums ir daudz līdzīgu problēmu - sociālais 
darbs ar iedzīvotājiem, kuriem ir atkarības problēmas, sociālā aprūpe, darbs dienas centros ar personām, kurām 
ir intelekta traucējumi, un darbs ar riska ģimenēm. Rezultātā tika noslēgta vienošanās par kopēja projekta 
veidošanu sociālo problēmu risināšanā.

Vizītes laikā tika noslēgta arī vienošanās ar Gostinas pilsētas sabiedrisko organizāciju “Eiropas māja”, kas 
paredz veicināt un attīstīt savstarpējos kontaktus starp abu pašvaldību iedzīvotājiem.

Ķekavas mūzikas skolas audzēkņi viesojās Gostinas mūzikas skolā, kur kopīgi ar jaunajiem draugiem 
piedalījās mēģinājumos, bet vizītes noslēgumā sniedza koncertu. Bērni tika laipni uzņemti Gostinas pašvaldībā 
un iepazīstināti ar Gostinas pilsētas dzīvi, kā arī devās vairākās ekskursijās.

Ķekavas pagasta iedzīvotāji! Lai Ķekavas – Gostinas sadraudzība būtu veiksmīga, ir nepieciešama jūsu aktīva 
līdzdalība. Aicinām izteikt savas vēlmes un ieceres, zvanot pa tālruni 29406028.

AGITA EIZENBERGA

ĪSI PAR GOSTINAS PILSĒTU
Atrodas starp Poznaņu (70 km) un Vroclavu 
(100 km).

Teritorija - 137 km2. 

Iedzīvotāju skaits - ap 20000. 

Galvenās uzņēmējdarbības nozares – 
lauksaimniecība, celtniecība, transports, vieglā 
rūpniecība.

Partnerības līgumi ar Ruānu (Francija), 
Etelbruku (Luksemburga), Drēzdeni un 
Šteinahu (Vācija). 

Valsts mēroga konkursa “Drošākā Polijas 
pilsēta 2004” titula ieguvēja.

Populārākie sporta veidi – boulings, galda 
teniss, velosports, mērķī šaušana. futbols, 
volejbols, jāšanas sports

Doles-Ķekavas evanģ. lut. draudzes 
pasākumi Adventa laikā.
16. decembra dievkalpojumā plkst. 10 

piedalīsies Ķekavas  mūzikas skolas audzēkņi.

23. decembra dievkalpojumā plkst. 10 
muzicēs jauniešu grupa „Cīrulītis”.

Ziemassvētku vakara dievkalpojumā
24. decembrī plkst. 16 

kā dāvanu iedzīvotājiem no Ķekavas pagasta padomes, dzirdēsim 
tenora Jāņa Kurševa un instrumentālā ansambļa koncertu.

25. decembra Ziemassvētku dievkalpojumā plkst. 10 
skanēs bērnu ansambļa „Cīrulītis” priekšnesumi.

6. janvāra Zvaigznes dienas dievkalpojumā plkst. 10 
pie mums viesosies Slokas zvanu ansamblis. 

Ar gaišu prieku 
Ziemassvētki nāk

“Kopumā šis ceļojums bija izdevies. Nogurdinošo turpceļu atspēkoja jaukā uzņemšana ģimenē. Sapratu, ka 
pāris dienās var iepazīt pavisam citu kultūru un svešus cilvēkus. Ļoti patika ekskursija uz Poznaņu. Koncerts bija 
izdevies, neskatoties uz lielo uztraukumu, kas pārņēma visus.”

Tā šo koncertbraucienu raksturo Agnese Gerharde, viena no Ķekavas mūzikas skolas fl autas klases audzēknēm. 
Patiesi, šis ceļojums bija ļoti piesātināts! Tas prasīja milzīgas enerģijas rezerves, jo bērniem bija jāspēj apvienot 
darbu ar izklaidi. Mēģinājumos jāievingrina pirksti, jāiesildās un jāpiemērojas īpatnējai, neiepazītai Gostinas 
mūzikas skolas skatuvei ar visām tās akustiskajām īpatnībām, bez tam taču jāapmeklē ekskursijas un izklaides. 

Ceturtdiena šajā koncertbraucienā  bija visatbildīgākā un piesātinātākā diena. Sākām dienu ar 120 km attālās 
pilsētas Poznaņas krāšņā rātslaukuma ar 17.gs. pulksteni un torņa muzikantu, kurš par pusdienlaika iestāšanos 
paziņo visiem pilsētas iedzīvotājiem, uz trompetes spēlējot senas poļu tautasdziesmas motīvu, mūzikas 
instrumentu muzeja ar bagātīgu un vērtīgu kolekciju apskati. Atceļā uz Gostinu mums bija neliela ekskursija  
Svjato Goras bazilikā, bet pats aizraujošākais dienas moments bija nokļūšana šī klostera katakombās, kurās 
atrodas mūku mirstīgās atliekas, sākot no 16.gs. Pēc iespaidiem piepildītās dienas, atgriežoties mūzikas skolā, 
koncerta dalībnieki steidzīgi ievingrināja pirkstus, noskaņoja instrumentus, izmēģināja savus priekšnesumus un 
uzvilka koncerttērpus.

Ķekavas mūzikas skolas koncertprogrammu atklāja koklētāju ansamblis ar Senu poļu deju un Valta Pūces 
Danci. Latviešu nacionālais instruments poļos izraisīja īpašu interesi. Koncertu neakadēmiskā atmosfērā ar 
visiem labi zināmām džeza, svinga melodijām noslēdza pūtēju orķestris, kurā muzicēja mūsu un poļu bērni 
Kaspara Stankeviča vadībā. 

KRISTĪNE STRUPIŠA

P.S. Brauciena rīkotāji cer, ka garā pārbrauciena sagādātās neērtības neaizēnos milzīgo guvuma prieku. 
Diemžēl slikto laika apstākļu dēļ nācās rēķināties ar papildus laika rezervi ceļam.

Katlakalna Tautas namā
Interešu klubs „Vecie draugi”

8. decembrī plkst. 12.00
aicina uz pasākumu „Ar cerību baltu...”

Ar muzikālu programmu viesosies Baložu k/n senioru vokālais 
ansamblis „Atvasara”. Grāmatu tirdziņš.

Dalības maksa:1Ls

Aicina gan lielus, gan mazus uz pasākumu 
“Iedegsim gaismiņas mūsu lielajā eglē”

 8. decembrī plkst. 19.00.

Māmiņu klubiņš 
15. decembrī plkst. 13.00

aicina uz pasākumu „Ziemassvētki ģimenei”
kopā ar Ziemassvētku vecīti un žurnāla „Ģimenei” galveno redaktori  

Ināru Makārovu. Dalības maksa: 2Ls (ģimenei)

Svētdien, 16. decembrī plkst. 14.00
popmūzikas studijas  „Rīgas akmentiņi”

 koncerts Adventes laikā „Spoži zaigo svecītes”
Ieeja brīva

22. decembrī plkst. 13.00
Ziemassvētku koncerts Ķekavas pagasta pensionāriem.

Vienreizēja iespēja vienā naktī 5 reizes sagaidīt
 Jauno - Žurkas gadu, ceļojot pa laika joslām 

31. decembrī no plkst. 22.00 „Jaunā gada ballē”
Lustīgi muzikanti, noslēpumaini viesi, atrakcijas, loterija, konkursi 

un dažādi pārsteigumi. Bez Jūsu līdzpaņemtā groziņa uz galda 
būs „graužamas” uzkodas un dažādu valstu dzērieni. Vietu skaits 
ierobežots, biļetes iegādāties savlaicīgi no 3. līdz 28. decembrim. 

Tālr. uzziņām – 7938960. Biļetes cena: 10 Ls

Uzmanību!
Līdz 17.decembrim vēl var pieteikties līdzdalībai konkursā

“Ziemassvētku noformējums 2007”
Nolikums - “Mūsu Ķekavas” novembra numurā, www.kekava.lv

    

Sakarā ar Ziemassvētku pasākumu Ķekavas pagasta sociālais 
dienests lūdz atsaukties vecākus, kuru bērni (līdz 18. g. v.) saņem 

valsts apgādnieka zaudējuma pensiju. Tālrunis: 7935804

Ķekavas kultūras namā  
Svētdien, 16.decembrī pl. 17 bērnu vokālo ansambļu 

Ziemassvētku uzvedums „Rūķis es un rūķis tu!”

Trešdien, 19.decembrī pl. 20 koncerts – Ķekavas kultūras nama 
pašdarbības kolektīvu dāvana ziemas saulgriežos  

“Sirdsskaidrā sveicienā Jums visiem!”

Piektdien, 21.decembrī Ķekavas vidusskolas amatierkolektīvu 
vecākiem veltīts Ziemassvētku koncerts.

Sestdien, 22.decembrī pl.16 Ķekavas pensionāriem veltītā 
koncertā dziedās “Latgales dāmu pops.”

Svētdien, 23.decembrī pl. 12, 14 un 16 
 (kā norādīts ielūgumos) 

pirmsskolas vecuma bērnu eglīte 
kopā ar Čučumuižas rūķiem.

31.decembrī pl. 22 JAUNGADA BALLE 
 kopā ar deju mūzikas grupu „Baltā māja” - pie galdiņiem ar pašu 

sarūpētu cienastu, pl. 00.08 svētku salūts.
Biļešu iepriekšpārdošana KN administrācijā līdz 23.decembrim. 

Dalības maksa 6 Ls, pēc 23.decembra 10 Ls.

SVĒTKI



Pensionāru ievērībai!
Aicinām pieteikties uz teātra izrādi „Tartifs” Nacionālajā teātrī. Biļešu cenas 

5.50 – 6.50 Ls, naudu iekasē ceturtdienās no plkst. 11 līdz 13 kultūras nama 
pagrabiņā. Izrādes datumu saskaņosim janvārī. Tālr. uzziņām – 7916766, Vanda.

PĀRDOMU BRĪDĪ
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Vidusskolnieks izvēles krustcelēs
Skolas laiks ir viens no interesantākajiem periodiem jaunieša dzīvē. Lai arī domāju, ka pati tā neteikšu, bet 

tagad zinu, ka tā tas ir.   Tuvojas laiks, kad jāizdara svarīga izvēle. Pienāk brīdis, kad vidusskolas izlaidums jau 
aiz muguras, taču lielai daļai prātā valda pilnīgs juceklis par studiju izvēli. Papētot augstskolas, liekas, ka ir tik 
daudz iespēju, taču nekas neinteresē. Jautājums ir par studiju programmas izvēli, lai iegūtu augstāko izglītību. 
Lēmums jāpieņem katram pašam.

Mūsdienās augstskolu plašais piedāvājums spēj radīt haosu galvā. To es varu droši apgalvot, jo tikko, tikko 
pati biju tādā situācijā. Izdarīt pareizo izvēli ir būtiski. No tā, cik izvēlētā profesija atbildīs cilvēka gribai un 
spējām, būs atkarīgs darbs, darba apstākļi un alga, galu galā - cik labi cilvēks jutīsies nākotnē.

Lai izkristalizētu savu iespējamo nākotnes nodarbošanos, var ņemt talkā vairākus izziņas paņēmienus. 
Manuprāt, viens no būtiskākajiem ir paša spēju analīze. Jāuzdod vienkāršs  jautājums sev- ko man patīk darīt? 
Jāizvērtē, kādi mācību priekšmeti skolā interesējuši visvairāk, kādi vislabāk padevušies. Jāizvērtē cilvēka 
iedzimtās dotības, kuras viņā ielikusi daba, attīstījusi audzināšana un mācības. Nākamais solis varētu būt 
informācijas vākšana. Informāciju var iegūt no draugiem, radiem, paziņām, var aizbraukt uz augstskolu un 
palūkoties, kā tur izskatās, kādu iespaidu mācību iestāde atstāj, aprunāties ar tur studējošiem jauniešiem un 
uzmanīgi izpētīt pieejamos profesijas aprakstus. Ja nu jūklis galvā ir tik liels, ka neko nevar saprast, tad pastāv 
iespēja vērsties pēc karjeras speciālistu palīdzības. Profesionālās karjeras aģentūru speciālistu mērķis ir palīdzēt 
izdarīt izvēli atbilstoši vēlmēm un spējām. Viņi palīdz noteikt aptuveno interešu virzienu, tad jaunietim atliek 
vien izvirzīt mērķi un censties to īstenot.

Izvēles pamatā, protams, būs vēlmes un interese par kādu jomu. Izvēle ir ļoti plaša. Meklējot atbildi, kur 
mācīties, nedrīkst paļauties tikai uz augstskolas vai koledžas sniegto informāciju. Tā var būt neprecīza vai pat 
nepatiesa, tādēļ noteikti jāpārbauda. Jāpārliecinās, ka saņemsi tādu diplomu, kā biji iecerējis. Pašlaik gandrīz 
visas augstskolas un koledžas ir akreditētas. Par turpmāko studiju izvēli būsi atbildīgs tu pats. Šim jautājumam 
vajadzētu pieiet nopietni, nedrīkst izvēli izdarīt vieglprātīgi, tā teikt, “ķeksīša dēļ”. Lai arī liekas, ka laika vēl 
ir atliku likām, par to vajadzētu sākt domāt jau laikus, jo laiks paskrien vēja spārniem, un kad pienāk brīdis, 
jāizdara izvēle, nekas vēl nav skaidrs. Informācija ir pieejama katram, jāieklausās sevī, un esmu pārliecināta, ka 
katrs spēj spert pareizo soli, tikai nedrīkst atlikt lēmuma pieņemšanu uz pēdēju brīdi.

IEVA OZOLIŅA, Ķekavas vidusskolas absolvente, 
Biznesa augstskolas “Turība” sabiedrisko attiecību fakultātes 1. kursa studente

REKLĀMA

“Latvieši”: tradīcija turpinās

Vajadzīgi atslēdznieki/mehāniķi smago automašīnu 
servisā, darbam Baldonē. 

Lūdzam sūtīt CV uz adresi: lelde@gctserviss.lv vai zvanīt pa tālr. 26538887
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“Spietam” – jubileja!! Jubileja?
Sarmīte Čapa, Aigars Strauss un Sandra 

Opite – trīs Sporta kluba „Bruģa bumba” dibinātāji 
1995. gadā (no tiem darbu turpina Sarmīte). Togad 
kā 13. maijā sākās, tā vai katru sestdienu visu vasaru 
notiek spēles 10 posmos, kuru ģeogrāfi ja – oho- 
ho! – Daugavpils, Gulbene, Valmiera, Ventspils, 
Liepāja, Cēsis, Jelgava, 

Tajā pašā 1995. gadā šis pasākums kļūst par 
reklāmas konkursa „Zelta āmurs” laureātu – balva 
tiešām izskatās iespaidīga!

Ģimeņu, kuras vēlas spēlēt basketbolu, ir daudz, 
un tām nepietiek tikai ar basketbolu. Tās saka – vajag 
vēl kaut ko! Tā rodas ideja saaicināt kopā sportiskās 
Latvijas ģimenes, un 1998. gada 11. janvārī Saldus 
Druvā notiek „Sportojošo ģimeņu spiets” (piedalās 
16 ģimenes) ar pamatīgu devīzi „Stipra ģimene – 
stipra valsts”. „Spiets” saspieto divas reizes gadā, un 
par pasākuma krustmāti top Sarmīte. Viņa ir kopā 
pulcētāja, izdomātāja, vadītāja - tātad organizētāja. 

Četri smagi, biezi, pilni foto albumi, tāda pati 
ar pasākumiem saistīto (vēsturisko!) papīru mape, 
plakātu – rezultātu apkopojumu – kaudze. Tur 
iekšā – 10 gadu darbs. 

Šajā laikā izaugusi jauna paaudze, un tagad 
„Spiets” kļuvis bagātāks ar toreizējo bērnu bērniem. 
Ģimenes no Saldus, Liepājas, Bauskas, Cēsīm, 
Rīgas, Ķekavas. Bez reklāmas. No dalībniekiem 
uzzinot, piepulcējoties un paliekot, un atkal jaunus 
dalībniekus sarūpējot. 

Ir viena ģimene, kura piedalījusies 13 „Spieta” 
pasākumos. Savukārt rekorddaudzums ir 24 ģime-
nes vienā pasākumā, parasti – 20 ģimenes. 13 – 
šogad startējošo skaits.

Pēdējos gadus „Spiets” pulcējas vienu reizi 
gadā – novembrī Ķekavā; sākumposmā otrā reize 
bija janvārī Druvā, kur pagasta priekšsēdētāja ļoti 
atsaucīgi palīdzēja organizēt.

Pasākuma dienā – atraktīva, azartiska dažādu 
spēļu norise, kurā ģimeņu līdzvērtīguma princips 
valda pār sportisko, pēc tam – vakarēšana ar 
tradīcijām: Lielās ģimeņu tortes dalīšana, sākot 
ar pašu pirmo šī pasākuma reizi, - katrai ģimenei 
gabaliņš ar svētku svecīti, ģimeņu fotosesija, 
„Sportiskākā tēta” konkurss un ēverģēlības, kas 
satuvina, aizrauj, raisa jautrību un omulību. Kur 
vēl medaļas, kausi... Pat sava himna, ko sacerējusi 
Patmalnieku ģimene no Saldus. Kopības sajūta – 
kopīgi prieki, arī pavisam skumji brīži, kad tieši 
„Spieta” ģimenes fotogrāfi ja ir pēdējā, kad visi kopā 
bijuši...

Rezonanse sabiedrībā rosinājusi domu par šādu 
visas Latvijas mēroga pasākumu.

Entuziasms kā dzinējspēks. Viss balstīts tajā, 
un „krustmāte” šodien – pasākuma jubilejas 
reizē - domā :” Kad sākumā ģimenes zvanīja un 
jautāja – kad atkal? – kā lai būtu sacījusi nē. Tā arī 
vilku – ar palīdzību vai bez. Ja esmu lūgusi, atteicis 
nav neviens, visi pieslēgušies palīgos. Ļoti daudz 
savulaik izdarīja Dzintra Maļinovska.” Vairākkārt 
izskan „bija” – tāda paskumja pagātnes forma: par 
kausiņiem un medaļām, ko dāvināt ģimenēm, par 
fotoizstādēm, par līdzdalību organizēšanā... Gribot 
negribot uzrodas retorisks jautājums - vai tad tik 
Sarmītei vien šis entuziasms sevī būtu jāatrod? 
Tātad šodien kaut kā pietrūkst, lai arī organizētājs 
justos gandarīts. Lai nebūtu jāpazaudē tas labais, 
kas tiešām piederas tieši šim pasākumam. Un no 
viena vien cilvēka vai tikai no pasākuma kopā 
saturētāja tas nav atkarīgs. „Ja nevaru izdarīt ļoti 
labi, tad labāk nedarīt. Jo vairāk nāk ar idejām arī citi, 
jo piepildītāks ir pasākums. Tad tiešām ir fantastiski. 
Šogad bija visgrūtāk.”

Jubilejā taču būtu jājūtas citādi?

Sarmīti Čapu uzklausīja SILVIJA ZĪTARE 

NOTIKUMI

1. novembrī Rāmavas (bij. Depkina) muižā notika Ķekavas novadpētnie-
cības muzeja un Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja rīkotā skolēnu 
literārā konkursa “Latvieši” noslēguma pasākums. Garlība Merķeļa piemiņai 
veltītais konkurss, kurš aizsākās pēc muzeja darbinieces Veltas Strazdiņas 
iniciatīvas, šoruden noritēja jau sešpadsmito reizi.

Konkursa žūrija, kuras 
sastāvā strādāja Ķekavas Novad-
pētniecības muzeja vadī tāja 
I. Rumbina, Rakstniecības, teātra 
un mūzikas muzeja speciālists 
A. Grāpis, literatūr zinātnieks 
E. Mucenieks un vēsturniece 
S. Vība, vērtēja vairāk nekā 
100 skolēnu darbus no visas 
Latvijas – Neretas, Gulbenes, 
Jūrmalas, Kuldīgas, Cēsīm, 
Krāslavas, Ikšķiles, Bauskas. 
Ķekavas vidusskolu pārstāvēja 
11. klases skolniece Katrīna 
Kamene ar darbu par savu 
dzimtu.

Šogad galvenās godalgas tika piešķirtas Edgaram Gabrūnam no Neretas 
vidusskolas un Dāvim Poliņam no Gulbenes ģimnāzijas. 

Konkursa dalībnieki  iepazinās ar Tautas mūzikas instrumentu izstādi 
Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā, apmeklēja Katlakalna baznīcu un, 
kā ik gadu, nolika ziedus pie Garlība Merķeļa pieminekļa. 

INĀRAS RUMBINAS foto

Kad rudens darbi padarīti...
„Kad dienas staigā lietus un dubļu apavos, kad vējš svilpo tukšajos 

zaros, kad zeme jau gaida sniega segu, kad pagasta zemnieku saime visus 
rudens darbus apdarījusi, viņi pulcējas kopīgam priekam,” ar šiem vārdiem 
24. novembrī Vēsma Ozoliņa atklāja ikgadējo zemnieku balli. Pasākums kā 
ik gadu bija kupli apmeklēts. Ķekavas pagasta padomes lauku attīstības 
speciāliste Dzidra Saulīte izsaka lielu pateicību zemniekiem par atsaucību, 
kultūras nama vadītājai Vēsmai Ozoliņai par vakara norisi un SIA “Krīga” 
vadītājai Inesei Krejānei par sniegtajiem pakalpojumiem, sarūpējot un estētiski 
noformējot gardo cienastu.

AGITAS EIZENBERGAS teksts un foto

PAZIŅOJUMS

Attēlā: Vēsma Ozoliņa, Dzidra Saulīte, uzņēmējs Ivars Mangulis un “svētku salūts”.
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REKLĀMA, SLUDINĀJUMI

Nekustamo īpašumu birojs un nekustamā 
īpašuma eksperti tagad arī Ķekavā

”ĶEKAVAS KODOLĀ”
Mēs Jūs gaidām!

Ķekavā, ”KODOLS”, Nākotnes iela 2, Tel. 7937785; 

mob. 29440621; 29211179, www.landfond.lv

Nepieciešamas juridiskās konsultācijas?

Vēlaties pārdot vai nopirkt:
Ātri un profesionāli

  Zemi,
  Dzīvokli,
   SAGATAVOJAM PIRKUMA 

LĪGUMUS

SIA ”TROJA” viens no vadošajiem bērza saplākšņa 
pārstrādes uzņēmumiem Latvijā ar tālejošiem attīstības 
plāniem, A/S "Latvijas Finieris" meitas uzņēmums. Ar 2006 
gada apgrozījumu 10,3 miljoni Ls. 

Uzņēmumā produkcija tiek ražota uz modernām kokapstrādes iekārtām un programmu 
vadāmiem darbagaldiem. 

SIA “Troja” nodarbina 100 strādniekus šādās  profesijās: 
kokapstrādes operators darbam ar programmu vadāmiem darba galdiem,     
kokapstrādes operators 
iekrāvēja vadītājs, elektroatslēdznieks, apkopēja.

Uzņēmums savus darbiniekus nodrošina ar:
labiem darba apstākļiem 
stabilu atalgojumu (darba alga + piemaksas par labiem darba rezultātiem), 
sociālajām garantijām, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu;
apmācību profesijā darba vietā.

Lūdzam interesēties un CV sūtīt SIA “Troja” personāla daļas vadītājai Inesei Zaķei, 
Bauskas ielā 143, Rīgā, LV-1004, tālr. 7609320, fakss 7609322, e-pasts: zake@fi nieris.lv

Bruģakmens ražotne „BREKŠI” pārdod dažāda veida 

BRUĢAKMENI.
Veicam arī bruģakmens ieklāšanas darbus!

Adrese: Brekši, Ķekavas pag. t. 26132625. Internetā: www.breksi.lv

Bruģakmens veids Nosaukums
Izmērs (platums, 

garums, biezums)
Cena LVL 
(pelēks)

Cena LVL 
(krāsains)

PRIZMA
10x20x60 7.00 (6,60) 8.00 (7,60)

10x20x80 8.00 (7,60) 9.00 (8,60)

VILNIS
105x212x60 7.00 (6,60) 8.00 (7,60)

105x212x80 8.00 (7,60) 9.00 (8,60)

VECPILSĒTA 
BIS

138x68x60
138x138x60
138x208x60

7.00 (6,60) 8.00 (7,60)

138x68x80
138x138x80
138x208x80

8.00 (7,60) 9.00 (8,60)

APMALES

60X1000X200 1.65

80X1000X200 1.80

DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
Ilzes un Māra Briežu individuālā prakse

 Palīdzēsim jums nopirkt, pārdot, īrēt, izīrēt – dzīvokli, māju, zemi, komerciālus 
vai ražošanas objektus   Sniedzam bezmaksas konsultācijas, kas saistītas ar Jūsu 

nekustamo īpašumu   Uzticieties vietējiem speciālistiem!
Mēs atrodamies Ķekavā, Nākotnes ielā 2, pretī veikalam „Dālderi”, 

„Ķekavas kodols” telpās 2. stāvā. Vēlams pieteikt vizīti pa norādītajiem tālruņiem.
Tālr. 29123705 – Māris, 26899294 – Ilze, tālr./fakss 7937509.

e-mails: maris.briedis@navigator.lv, ilze.briede@navigator.lv 
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Fitnesa klubs ELIKSĪRS
15. decembrī (sestdien)

Jūs aicina uz

AEROBIKAS MARATONU 
Pl.: 1200 - 1600

Vienreizēja iespēja piedalīties dažāda 
veida aerobikas nodarbībās kā arī 

pamēģināt uzdejot Salsu.
Pašiem izturīgākajiem  balvas!

Ieeja brīva
         Skolas ielā 3, Ķekava, tālr.: 7937274

Sakarā ar tirdzniecības vietas 

“Riekstu Krogs” 
atvēršanu ziemas sezonā slēpošanas un 

atpūtas trasē „Riekstukalns” 
aicinām darbā:

• bārmeņus,
• viesmīļus, 
• pavārus,
• pavāra palīgus,
• trauku mazgātājas,
• apkopējas.

Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu,
• teicamus darba apstākļus,
• bezmaksas ēdināšanu,
• strādājošo atvešanu no 

Baldones centra uz un no darba 
ar transportu!

Ja esi pozitīvs, dzīvespriecīgs un 
meklē karjeras attīstības iespējas un 
labu atalgojumu, tad sūti CV (var būt 
bez iepriekšējas darba pieredzes), 
norādot vēlamo amatu, uz e-pastu 
marika@kebabs.lv vai faksu 67804078. 

Kontakttālrunis: 67804077.

Gaidām arī 

puišus!

Cik esmu zaudējusi,
tik ieguvusi.
Tā mūžam cauri
ar sapņiem izgājusi.
tos rūpīgi krājusi
un glabājusi.
Savas dzīves lappusēs
tos atstājusi.
un mūžā kā sapnī
pati palikusi.

       /V. Kokle - Līviņa/

Sveicam 
Adolfīni Mendri, 

Vladimiru Verbicki un 
Robertu Rozenbaumu

80 gadu jubilejā! 
Ķekavas pagasta padome

APSVEIKUMI SLUDINĀJUMI, REKLĀMA

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 

MIHAILA MOŽAROVA (dz. 1976. g.),
ANNAS ĀBELES (dz. 1923. g.),
LEONA PAPĀNA (dz. 1928.g.),
REGĪNAS GRIGORČUKAS (dz. 1928. g.),
JURA BEITIŅA (dz. 1948.g.),
IMANTA OZOLIŅA (dz. 1928.g.),
ALEKSANDRAS ORLOVAS (dz. 1937.g),
VILHELMA JANOVIČA (dz. 1930.g.),
DONĀTA FILIPENOKA (dz. 1933.g.),
ANTOŅINAS ZEIMULES (dz. 1930.g.)

aiziešana mūžībā. 
Pagasta padome izsaka līdzjūtību 
tuviniekiem. 

Tajās lapās, ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs...

LĪDZJŪTĪBA

8

PĀRDOD divistabu dzīvokli Baložos, jaunajā 
projektā. 55 kv.m, 3. stāvs, terase 8,1 kv.m. 
Labiekārtots pagalms un bērnu rotaļlaukums. 
Iespējams nopirkt auto stāvvietu pagalmā. Cena 
71500 Ls. Tālr. 29133529.

PĀRDOD māju Rīgā, Pārdaugavā, 250 kv.m, 
visas ērtības, jaunbūve, gāzes apkure, īpašnieks. 
Cena 1350 EUR/kv.m. Tālr. 25950388.

PĀRDOD apartamentus Bulgārijā, 40 kv.m, 
saulainajā krastā lielākajā kūrortā, mēbelēti, 
mūsdienīgs projekts. Cena 29 000 EUR. Pirmā 
iemaksa 20%. Tālr. 29595475.

PĀRDOD zemi 2,7 ha pie šosejas A 7, jauktā 
tipa darījumu teritorija, bez starpniekiem. Cena 
pēc vienošanās. Tālr. 27528885.

PĒRK zemi ārzemju investors par saprātīgu  
cenu no īpašnieka  loģistikai un komercapbūvei 
Ķekavā un Rīgas rajonā. Tālr. 29595475.

MAINA vienistabas dzīvokli Liepājā, centrā, 
29 kv.m, 1.stāvs, kapitāli izremontēts, ķieģeļu 
māja, pret vienistabas dzīvokli Ķekavā, Baložos 
vai Rīgas rajonā. Tālr. 27094241.

MAINA izremontētu māju Kuldīgas raj. 
Īvandē (11 ha zeme, grants karjers, ūdens mājā) 
pret 2 istabu dzīvokli Ķekavā vai Rīgas raj. 
Tālr. 27094241.

Vēlos ĪRĒT 1 - 2 istabu dzīvokli Ķekavā. Lūdzu 
zvanīt pa tālr. 28844929.

Visu veidu metināšanas darbi. Tālr. 26538887

IZNOMĀ VAI PĀRDOD SILTUMPŪTĒJU (dīzelis). 
Tālr. 26538887.

PĀRDOD DUŠAS KABĪNI, pusapaļu, augsts 
paliktnis, ar sēdvietu, matēts stikls, pilns 
komplekts, jauna. Steidzami, lēti. Tālr. 27101342.

VESELĪBA UN SVARA KONTROLE. Personālais 
Wellness konsultants Inta. Tālr. 29638987.

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
jaundzimušos mazuļus

KRISTIĀNU OZOLIŅU,
NIKOLU STUDENTI,
NIKOLU KOMARŅICKU,
ANASTASIJU TRIFONOVU,
ROBERTU BULIŅU,
DEINU MASKAĻONOKU,
GATI BEKMANI,
MARKUSU MIĶELSONU,
KRISTERU GVIDO KAUPERU
un viņu vecākus sirsnīgi sveic 
Ķekavas pagasta padome.

Es, māmiņ, gribēju jau ļoti
Tev mīļus vārdus pateikt klusi 
Par katru glāstu, ko man dosi.
Bet vārdus nemāku vēl sacīt,
Lai tos man iemāci, vēl gaidu,
Un tādēļ teikšu tev ar acīm,
Ar savām rociņām un smaidu.

ĶEKAVAS PAGASTA PADOMES IZDEVUMS.
Reģistrācijas Nr. 000702385.  Iznāk vienu reizi mēnesī.
Redakcijas kolēģija: A. Eizenberga, S. Zītare.
Redakcijas kolēģija neatbild par publikācijās pausto autoru viedokli.

Redaktore G. Lapiņa.
Redakcijas adrese: Ķekavā, Gaismas ielā 19/9.
Tālr.: 7935803, 9192012.  E-pasts: avize@kekava.lv

Iespiests Talsu Tipogrāfi jā
Maketēja R. Ramutis

Ķekavas pagasta interneta mājas lapa: www.kekava.lv

PIEDĀVĀJAM 
DAŽĀDA VEIDA 
TELPU UZKOPŠANAS 
DARBUS:
Ikdienas uzkopšana, 
telpu ģenerālā tīrīšana, logu mazgāšana.

Veicam arī telpu uzkopšanu pēc remonta 
un celtniecības darbiem.

Mob. tālr. 29118493,
amrima@inbox.lv

Friziersalonā “FENIX” 
individuāla pieeja katram klientam. 

Jaunākās modes tendences matu 
griezumos un krāsošanā. Jaunā ilgviļņu 
tehno loģija palīdzēs iegūt lielisku frizūru 
arī mājās. Piedāvājam matu rotas – 
Swarovski kristālus.

Laipni gaidīsi gan lielus, gan mazus 
klientus Ķekavā, 8. mājas pagrabstāvā.

Darba laiks: P - Pk 9.00 – 19.00, 
S – 9.00 – 17.00, Sv. – slēgts.

Frizieres Indra  29639660, Evija 29643922.

Iecavas veselības un sociālās 
aprūpes centrā Dzirnavu ielā 1 

darbu uzsācis jauns pēdu aprūpes 
kabinets, kurā tiks veikts:

  ārstnieciskais sausais pedikīrs, 
  cukura diabēta pacientu pēdu aprūpe, 
  kārpu un varžacu ārstēšana, 
  nagu sēnīšu ārstēšana, 
  ieaugušu nagu korekcija.

Interesēties pa tālr. 28394843.

Interjera dizains. 
No idejas līdz pilnīgai realizācijai. 

Tālr. 29352051.

LTK “AIBE” aicina darbā
PĀRDEVĒJAS KASIERES, APKOPĒJU.
Konkurētspējīgs atalgojums, mūsdienīgi 

darba apstākļi, draudzīgs kolektīvs. 
Veikals atrodas Valdlaučos. 

Tālr. 7620278, 29265737.

Koka paliktņu ražošanas uzņēmums 
piedāvā darbu

 koka paliktņu montētājiem, 
 sargam   apkopējai.

Tālr. 29286492.

FIRMA “SIS Filips un Co” piedāvā plašā 
klāstā aizkarus un to aksesuārus.

Atrodas ambulances pagrabtelpā, 
tālr. 26520789.

Asenizatora pakalpojumi! 
Kas tas ir? Asenizators ir tualetes rūķītis. 
Tas, kas braukā ar lielu mašīnu un sūc 
tualetes. Ja jums šāds rūķītis šad un tad ir 
nepieciešams, dodiet ziņu! 

Atbraukšu, izsūkšu un aizvedīšu. 
Voldis, mob. tālr. 29297704.

IK “Valdis&I” 
Ekskavatora-frontālā iekrāvēja 

pakalpojumi ar CASE 659 SR (4x4) 
17 Ls stundā.

Tālr. 26513603 vai 26413695

 Pedagogus Ķekavā un Rīgā. 
 Prasības - pedagoģiskā izglītība un darba 

pieredze pirmsskolas iestādē. Vēlama 
radoša domāšana un pozitīva attieksme 
pret darbu.

 Pedagoga palīgus Ķekavā un Rīgā. 
 Prasības – pieredze darbā ar bērniem un 

auklītes darbā. Nepieciešamas zināšanas 
bērnu vecumposmos.

 Pasākumu, bērnu ballīšu 
vadītāju darbam Ķekavā, Rīgā un 
izbraukumiem Latvijā. 

 Nepieciešams radoša domāšana., spēja 
pielā goties dažāda vecuma bērniem, 
pieaugu šajiem un lomām. Vēlama 
aktier meistarība. Īpaši gaidām ‘’miesās 
omulīgu’’ vadītāju.

Mēs piedāvājam:

 piemērotus darba laiku un grafi ku   atbilstošu un augošu atalgojumu   labus darba apstākļus   atsaucīgu 
kolektīvu   izaugsmes iespējas   intelektuālo izaugsmi   ‘’patīkamu 

motivāciju darbam’’    iespēju strādāt 
kopā ar savu atvasīti, ja tā nav mazāka 

par 2 gadiem.

Vairāk informācijas iegūsiet
www.bebe.lv 

vai zvanot 22326693, 27000970

SIA “BeBe” 
aicina darbā:

 pastāvīgā bērnu pieskatīšanas grupā 
Ķekavā, Iļģuciemā un Pļavniekos! 
Bērnus sagaidīs zinošas un mīļas 
auklītes, bet spējas attīstīs pedagogi, 
kas katru dienu būs sagatavojuši 
nodarbību. Īpaši izstrādātā dienas gaita 
palīdzēs bērniem labāk adaptēties 
jaunā vidē. Bet spilgtais un mājīgais 
istabas iekārtojums ļaus bērniņam 
atbrīvoties un priecāties par katru dienu 
dārziņā. Mēs parūpēsimies par bērniņu, 
kamēr mamma un tētis pilda darba 
pienākumus! SĀKOT AR SEPTEMBRI 
MŪSU BĒRNUISTABAS BĒRNI SAŅEM 
MASĀŽU KURSU! GAIDĀM ARĪ CITUS 
BĒRNUS PIETEIKTIES MĀSĀŽĀM PIE 
SERTIFICĒTA BĒRNU MASIERA!

 Bērnu ballītēs Ķekavā un Iļģuciemā. 
Īpaši pasaku tēli iepriecinās bērnus un 
padarīs katru jubileju neaizmirstamu. 
Mūsu telpās bērni var izbaudīt pilnībā 
svētkus, jo tajās ir bummbu baseins, 
rotaļlietas un dažādas spēles, bet ārā 
rotaļu laukums. Savukārt vecākiem arī 
ir īpaši iekārtota atpūtas telpa ar galda 
spēlēm TV, karaoke un DVD. Pagalmā 
droši var spēlēt basketbolu un novusu. 
Ja padomā būs uzklāt svētku galdu un 
sagatavot mielastu, tad droši to var darīt 
virtuvītē ar nepieciešamo iekārtojumu. 
Bet ja gribas aizmirst raizes par 
gatavošanos mielastu varat pasūtīt pie 
mums! Vecāki var aizmirst par mājas 
uzkopšanu pēc bērnu ballītes! 

 Izbraukuma pasākumos. Ja vēlaties 
pārsteigt kādu jubilejā vai kādos īpašos 
svētkos, varat aicināt ciemos kādu 
no mūsu pasaku tēliem. Jums tikai 
jāpiezvana mums un jāapraksta, kādu 
tēlu vēlaties redzēt savā svinību vietā!

Vēl mēs darbojamies:
 kā bērnudārzu operatori. Ja vēlaties 

izveidot bērnu istabu kādā no uzņē-
mumiem vai jaunā māju ciematā, vai 
dzīvokļu kompleksā, tad zvaniet mums. 
Esam izstrādājuši vairākus bērnu istabu 
projektus, kā arī sadarbības variantus 
uzņēmējiem.

Vairāk informācijas iegūsiet
www.bebe.lv 

vai zvanot 22326693, 27000970

“BeBe” 
bērnu istabas 
gaida bērnus:
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Sveču ražošanas fi rma “KRIKUMIŅŠ” 
7. novembrī atvēra sveču tirdzniecības 

veikaliņu “Ķekavas kodolā” 
Nākotnes ielā 2.

Darba laiks: 
otrdien - piektdien no plkst 10 līdz 18,

sestdien - no plkst. 10 līdz 15, 
svētdien, pirmdien – slēgts.

PVC Logi un durvis
Ķekavā; Dārznieku ielā 42,  

Tel. 67937853, fax. 67937854;
e-mail: info@lorekss.lv


